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No vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a Câmara 

Municipal de Belém, sob a presidência do vereador Fabrício Gama. Este solicitou aos demais vereadores o registro de suas 

presenças no painel eletrônico. Em seguida, declarou aberta a sessão. Conforme livro de inscrição, o vereador Zeca Pirão 

usou da palavra e demonstrou preocupação com a atual situação do município de Belém no que se refere à ausência de um 

centro especializado em diagnóstico. Em seu entendimento, são as pessoas mais pobres aquelas que mais sofrem com a falta 

de investimento em saúde, pois não podem pagar por um plano de saúde. Na sequência, o presidente comunicou aos 

parlamentares que, devido a problemas técnicos no painel eletrônico, o registro das presenças seria feito manualmente. Em 

seguida, assumiu a presidência da Mesa o vereador Zeca Pirão. Posteriormente, o vereador Fabrício Gama subiu à tribuna e 

criticou o governo venezuelano. Avaliou que o presidente eleito Nicolás Maduro governa sob ditadura, cobrando a renúncia 

deste. Defendeu a urgência na aprovação da reforma da previdência. Findo seu pronunciamento, reassumiu a presidência da 

Mesa. Manifestou-se depois o vereador Pablo Farah e solicitou um minuto de silêncio em memória do policial civil João 

Evangelista, morto em decorrência de um infarto fulminante. O vereador Paulo Queiroz também solicitou um minuto de silêncio 

como homenagem póstuma ao senhor Dr. Victor Hugo Cunha, pai do ex-vereador Victor Cunha, falecido no dia de ontem, e à 

senhora Waldenise Maria Guedes, funcionária deste Poder, morta em um grave acidente automobilístico em Macapá - AP, no 

último dia 24 de fevereiro. Encerrado o Horário de Expediente, teve início o Horário de Liderança. Pela liderança do bloco MDB 

- PHS, Joaquim Campos  falou a respeito da administração do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Criticou os protestos 

em favor daquele presidente oriundos da França, dando descrédito às manifestações. Afirmou que a França vive um caos e 

não passa de um "paiseco". Pela liderança do PDT - PSB, Igor Andrade comentou os casos de feminicídio no Brasil e a 

aparente falta de atenção por parte das autoridades. Informou que o maior obstáculo enfrentado por mulheres que sofrem 

violência é a dificuldade de se livrar da dependência financeira de seus parceiros. Para tentar sanar parte das dificuldades 

enfrentadas por vítimas de violência doméstica, informou ter apresentado à Câmara Municipal de Belém um projeto de lei 

visando garantir a reserva de 5% das vagas de empregos das empresas que prestam serviços ao município de Belém 

exclusivamente às mulheres vítimas de violência doméstica. Pela liderança do bloco PMN - Solidariedade - Patriota - PR, Zeca 

Pirão externou ressentimento para com os jornalistas que muitas vezes criticam os vereadores de Belém sem base para tal. 

Expressou ainda que, ao mesmo tempo em que os vereadores de Belém são atacados, nada é dito a respeito dos deputados 

corruptos e seus supersalários. Pela liderança do bloco PTC - PSD, Sargento Silvano disse ter se reunido em audiência 

pública com a população de Outeiro para falar do transporte público naquela localidade. Durante a reunião, este parlamentar 

recebeu muitas reclamações sobre o serviço prestado pela empresa Belém - Rio. Para tratar dessas reclamações, comunicou 

que solicitará, através de requerimento, a realização de uma sessão especial. Solicitou o apoio dos parlamentares para a sua 

aprovação. Pela bancada do PRB, Simone Kahwage falou da importância da valorização da mulher na sociedade e em 

especial na política. Informou sobre o requerimento que apresentou a esta Casa de Leis para debater a valorização da mulher 

no mercado de trabalho em sessão especial. Em aparte, comentou o assunto o vereador Zeca Pirão. Encerrado o Horário de 

Liderança, a Mesa registrou nominalmente os vereadores presentes. Estavam presentes os vereadores: Fabrício Gama, 



Gleisson Oliveira, Simone Kahwage, Émerson Sampaio, Pablo Farah, Professor Elias, Professora Nilda Paula, Sargento 

Silvano, Igor Andrade, Dinelly, Wellington Magalhães, Lulu das Comunidades, Paulo Queiroz, Marciel Manão, França, Toré 

Lima, Neném Albuquerque,  Enfermeira Nazaré Lima, Moa Moraes e Zeca Pirão. Havendo quórum, teve início a Primeira Parte 

da Ordem do Dia com a realização de um minuto de silêncio em homenagem póstuma a João Evangelista, Victor Hugo Cunha 

e Waldenise Maria Guedes. Findo este ato, foram lidas as matérias constantes em pauta nesta parte da Ordem do Dia e o 

vereador Moa Moraes pediu Questão de Ordem solicitando a dispensa de leitura e interstício dos projetos correspondentes, o 

que foi aprovado por unanimidade. Também através de Questão de Ordem o vereador Sargento Silvano solicitou 

esclarecimento a respeito dos projetos constantes nos processos nº 1205/15 e 003/18, ambos de autoria da Prefeitura 

Municipal de Belém. Em resposta, a Mesa informou que serão distribuídas cópias em avulso dos referidos projetos a todos os 

vereadores. Posteriormente foi lido, votado e aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Marciel Manão solicitando 

três dias de licença particular, no período de 11 a 13/03/2019. Foi também lido, votado e aprovado por unanimidade o 

requerimento de autoria do vereador Zeca Pirão solicitando três dias de licença parlamentar, no período de 19 a 21/02/2019. 

Na sequência, a Mesa leu um comunicado do vereador Mauro Freitas, presidente da Câmara Municipal de Belém com a 

seguinte redação: "Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Belém convoco vossas excelências, observando as 

normas regimentais aplicáveis, para se reunirem em sessão extraordinária, em regime de tantas quantas forem necessárias, a 

partir do dia 27/02/2019, às 12 horas, no Salão Plenário Lameira Bittencourt para discussão do projeto de lei, constante no 

processo 003/18, que 'Institui o programa PROVIVA - Viver Belém a Aposentadoria, no âmbito da Administração Pública Direta 

e Indireta do Município de Belém e dá outras providências', de autoria do Poder Executivo Municipal". Após o comunicado, foi 

lido o requerimento, de autoria da vereadora Simone Kahwage, solicitando a realização de uma sessão especial para discutir a 

valorização da mulher no mercado de trabalho, em data a ser definida. Encaminhou a votação a autora do requerimento, 

sendo este aprovado por unanimidade. Dando continuidade à sessão, foi lido o requerimento, de autoria do vereador Sargento 

Silvano, solicitando a realização de uma sessão especial, em dia e hora a serem definidos, para debater a precariedade do 

transporte público no Distrito do Outeiro e sobre o péssimo serviço prestado pela empresa Belém - Rio aos moradores daquela 

região. Fizeram encaminhamento os vereadores Sargento Silvano, Émerson Sampaio, Dr. Chiquinho (com aparte da 

vereadora Enfermeira Nazaré Lima), Pablo Farah, Zeca Pirão, Toré Lima e Lulu das Comunidades, ficando o requerimento em 

votação. Encerrada a Primeira Parte da Ordem do Dia, o presidente solicitou ao vereador Émerson Sampaio que fizesse o 

registro nominal dos parlamentares presentes. Estavam presentes: Émerson Sampaio, Fabrício Gama, Henrique Soares, 

Pablo Farah, Professora Nilda Paula, Sargento Silvano, Igor Andrade, Dinelly, Dr. Elenílson, Wellington Magalhães, Lulu das 

Comunidades, Zeca Pirão, Paulo Queiroz, Neném Albuquerque, Dr. Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima. Não havendo 

quórum, o presidente Fabrício Gama encerrou a sessão às dez horas e quarenta e seis minutos, convidando os parlamentares 

para a sessão ordinária do dia vinte e sete de fevereiro. Justificaram suas ausências os vereadores: Mauro Freitas, Nehemias 

Valentim, Altair Brandão, Amaury da APPD, Adriano Coelho e Fernando Carneiro.  Estiveram presentes os vereadores: Dr. 

Elenílson e Prof. Elias, pelo bloco DC-AVANTE-PODEMOS; Bieco, Fabrício Gama, Marciel Manão e Zeca Pirão, pelo bloco 

PMN-SOLIDARIEDADE-PATRIOTA-PR; Lulu da Comunidades, Professora Nilda Paula e Sargento Silvano, pelo bloco PSD-

PTC; Moa Moraes, Paulo Queiroz e Neném Albuquerque, pelo bloco PSDB-PSL; Dinelly e Wellington Magalhães, pelo bloco 

PSC-PPS; Blenda Quaresma, Joaquim Campos, John Wayne e Pablo Farah, pelo bloco MDB-PHS; Henrique Soares, Gleisson 

e Igor Andrade, pelo bloco PDT-PSB; Dr. Chiquinho e Enfermeira Nazaré Lima, pela bancada do PSOL; França, Simone 

Kahwage e Toré Lima, pela bancada do PRB; Émerson Sampaio, pelo PP. Eu segundo-secretário, lavrei a presente ata que, 

depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, 

Palácio Augusto Meira Filho, dia 26 de fevereiro de 2019. 
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